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 الردود الواردة من الدول والمنظمات  - ثانيا  
 الجزائر    

 []األصل: بالفرنسية 
 [ 2022تشرين األول/أكتوبر  30] 

 مساهمة الجزائر في المناقشات غير الرسمية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي    
 في األمد البعيد 

ــاء  ــت دا  الفضــــــــــ ــائية الجزائرية، تنفيت المبادل التوجيتية للجنة اســــــــــ تدعم الجزائر بقوة، من خالل الوكالة الفضــــــــــ
مة أنشـةة الفضـاء ال ارجي في األمد البديد، من أجل تحقيا التد  ال ارجي في األغراض السـلمية بشـ ا اسـتدا

                                                                                           المتمثل في اســـــت دا  الفضـــــاء ال ارجي عل  نحو ســـــلمي وامن ومســـــؤول، ومـــــماا اســـــتمرار تمت   جمي  الدول 
 بالفوائد المت تية من است دا  الفضاء ال ارجي في األمد البديد.

  
 لألنشطة الفضائيةاإلطار السياساتي والتنظيمي   -ألف 

  1-المبدأ التوجيهي ألف   

 اعتماد أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء الخارجي وتنقيحها وتعديلها حسب االقتضاء  

                                                                                                  فيما يتدلا بالتشــريدات الوينية المتدلقة باســت شــا  الفضــاء ال ارجي واســت دامض في األغراض الســلمية، ســن ت  
بغية تةوير ت نولوجيات الفضـاء في الجزائر، وجدل   2019الفضـائية في عا    باألنشـةةالجزائر القانوا المتدلا 

 المجال الفضائي محركا للقةاعات األخرى.

وم  اســتمرار تزايد اتمتما  بالفضــاء ال ارجي واألنشــةة المنفتة فيض، لجا متل المزيد من الجتود لتنفيت إيار تنظيمي  
األنـشةة الفـضائية ويوجتتا، ووـم  ـسياـسات فـضائية وينية تتـسا م  القانوا الدولي. وبناء عل                      ويني مـستدا  ينظ  م  

ذلك، لجري توســــــي  نةاع مجموعة اللوائن الوينية في متا المجال. وكمرللة أولية، تجري لاليا صــــــياغة النصــــــو   
 (، ومي كما يلي:2019تموز/يوليض    17المؤرخ  06- 19المنفتة للقانوا المتكور أعاله )القانوا رقم  

مشـــرور مرســـو  بشـــ ا إجراءات التســـجيل في الســـجل الويني ليجســـا  المةلقة في الفضـــاء ال ارجي،   • 
 المدنوا "تسجيل األجسا  الفضائية" من قانوا الفضاء 2من الفصل  10تةبيقا أللكا  المادة 

ــائية واليات التدخل ف •  ــ ا نظا  الوقالة من الم اير الفضــــــــ ــو  بشــــــــ ــرور مرســــــــ ي لاتت ال وارث، مشــــــــ
 ، بش ا الوقالة من األخةار الفضائية وتسيير ال وارث3من الفصل  17أللكا  المادة  وفقا

والمتدلا  2004كانوا األول/دلســـــــــــمبر  25المؤرخ  20-04تدديال مقترلا للقانوا رقم  3ويتضـــــــــــمن الفصـــــــــــل  
ل ي لشـــــــــمل الم اير الفضـــــــــائية.  بالوقالة من األخةار ال برى وتســـــــــيير ال وارث في إيار التنمية المســـــــــتدامة

يتدلا باعتماد صـــــــــكوم األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المدنية بالفضـــــــــاء ال ارجي، تلتز  الجزائر بمبدأ   وفيما
أســــــــــــــبدـية الـقانوا الدولي، ومن متا المنةلا، ت خت في اتعتـبار قرارات األمم المتحـدة ذات الصـــــــــــــــلة فيمـا يتدلا  

 ة.متةوير مته األنشةة الفضائي 
  

 3- المبدأ التوجيهي ألف   

 اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية   

(  2020- 2006عل  مدى السنوات الدشر المامية، متلت الجزائر جتودا كبيرة في إيار مرنامجتا الفضائي الويني ) 
ــاتلية وتشــــــــ يلتا خالل جمي    إلعداد مجموعة من الموظفين ذوي المؤمالت الدالية لإلشــــــــرا  عل  أنظمتتا الســــــ
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 مرالل دورة لياتتا بةريقة مســــــــــتمرة وامنة ومســــــــــؤولة. وقد أفضــــــــــت تلك الجتود إل  إيالع خمســــــــــة ســــــــــواتل 
(Alsat-1Bو ،Alsat-2Aو ،Alsat-2Bو ،Alsat-1Nو ،Alcomsat-1 ــد األرض ــواتل لرصــــــــ (، منتا أربدة ســــــــ

وســــاتل والد لالتصــــاتت الفضــــائية. ومن أجل مــــماا اإلشــــرا  عل  تلك المشــــاري  الفضــــائية، أعدت الجزائر 
ــددمم من   ــاء، ارتف  عـ ــدســــــــــــــين واأليبـ ــة من ال براء والمتنـ ــا     100مجموعـ إل  أكثر    2006شــــــــــــــ   في عـ

 ت الفضاء والتةبيقات الفضائية. ، في سائر مجاتت ت نولوجيا2020ش   في عا   1 000 من
  

 4-المبدأ التوجيهي ألف   

                                                                                    ضمان االستخدام المنصف والرشيد والفعال لط يف الترددات الراديوية وشتى المناطق المدارية   
 تستخدمها السواتل التي 

ــود من المادة  ــ يل  45وفقا للتد  المنشـ ــدة عل  تشـ ــاتت، تحر  الجزائر بشـ ــتور اتتحاد الدولي لالتصـ من دسـ
أنظمتتا الســـــاتلية وفقا للمتةلبات واإلجراءات التي ت فل ســـــالمة أنشـــــةتتا الفضـــــائية، وعل  نحو ت يتســـــبا في  

 خرى. تداخل مار م  اإلشارات الراديوية التي ترسلتا أو تتلقاما سائر األنظمة الساتلية التابدة للدول األ
  

 5- المبدأ التوجيهي ألف   

 تعزيز ممارسة تسجيل األجسام الفضائية   

خصــصــت الجزائر ألد فصــول قانونتا المتدلا بالفضــاء لمومــور تســجيل األجســا  الفضــائية، ولددت إجراءات  
في                                                                                                التســجيل في الســجل الويني عل  أســاق اتفاجية تســجيل األجســا  المةلقة في الفضــاء ال ارجي، التي و ق  دت 

د  ع عليتا بموجا المرســــــــــو  الرئاســــــــــي رقم  1975كانوا الثاني/يناير    14نيويورم في  المؤرخ   468-06                                        وصــــــــــ 
 . 2006كانوا األول/دلسمبر  11
  

 أمان العمليات الفضائية -باء 
 5- وباء   4- وباء   3- وباء   2- وباء   1- المبادئ التوجيهية باء   

ــائـية، تدتقـد   يرتبةـاا ارتـبايـا   2-وـباء  1-الجزائر أا المـبدأين التوجيتيين ـباءفيمـا يتدلا ـب مـاا الدملـيات الفضــــــــــــ
من ليــا الجوانــا الت نولوجيــة لتنفيــتممــا. ويجــا إعةــاء    5-وبــاء  4-وبــاء  3-وثيقــا بــالمبــادل التوجيتيــة بــاء

األولوية لتنفيت متين المبدأين عل  وجض اتســــــــتدجال من أجل التصــــــــدي للم اير المرتبةة باســــــــتمرار انتشــــــــار  
الســــواتل ذات اترتفار المن فف. وفي متا الصــــدد، ترى الجزائر أا اســــت دا  الت نولوجيات المتقدمة   تشــــكيالت

لدياق ورصـــد وتوصـــيا ال صـــائ  المدارية ليجســـا  الفضـــائية، بما في ذلك مته التشـــكيالت وألضـــا الحةا   
 د بارتياد الفضاء. الفضائي، ت يزال نشايا مكلفا ينةوي عل  تحدلات ت نولوجية للدول الحديثة الدت

ولتلك، من المتم ومـ  خةة ألماا الدمليات الفضـائية، موسـائل منتا اتسـتفادة من المرافا الت نولوجية المتالة  
للدول المرتادة للفضــاء. ومن شــ ا تةوير وتشــ يل نظم مرنة وقاملة للتشــ يل المتبادل، وتدزيز الســلوم المســؤول  

 لضماا أماا الدمليات الفضائية، أا يدعم مته ال ةة.  في الفضاء، وتبادل المدلومات الالزمة

ويتد  متا اتقتراح ألضــــــا إل  تلبية الحاجة الماســــــة إل  تشــــــجي  اتســــــت دا  المســــــؤول للفضــــــاء عل  أســــــاق  
 اتعترا  بالقانوا الدولي، والتحدلات المتدلقة باستدامة الفضاء، والتتديدات التي لشكلتا التقد  الت نولوجي. 
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 7-وباء   6-دآن التوجيهيان باء المب  

 تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية المتعلقة بطقس الفضاء؛ ووضع نماذج وأدوات بشأن طقس الفضاء  

تؤدي اثار الةقس إل  تدني أداء المركبات الفضـــــائية وتدمور موثوقيتتا وتقليل فترة خدمتتا. و مـــــافة إل  ذلك، 
يقس الفضـــــاء إل  تفاقم الم اير الصـــــحية التي يتدرض لتا رواد الفضـــــاء قد تؤدي زيادة اإلشـــــدار النات  عن 

المشــاركوا في البدثات الفضــائية الم مولة. وكتلك قد يت ثر قةار الةيراا عل  نحو ســلبي، وخاصــة فيما يتدلا 
وخالصــة   بالمكونات اإلل ترونية للةائرات التي تتدرض لدرجة عالية لل الة من اإلشــدار في اترتفاعات الدالية.

القول إا الدديد من القةاعات عرمــــــــــــة ضثار يقس الفضــــــــــــاء، منتا مثال قةاعات اتتصــــــــــــاتت الفضــــــــــــائية  
 الماللة أو توزي  الةاقة. أو

                                                                                                       ومن ثم ، ينب ي أا ت دال  مته الشـــواغل عل  الصـــديد الدالمي من خالل التداوا والتنســـيا الدوليين بغية التمكين  
                                                                 لتي ل حتمل أا تشـــكل خةرا وت  يا اثارما من أجل مـــماا اســـتدامة أنشــةة  من التنبؤ ب لداث يقس الفضـــاء ا
 الفضاء ال ارجي في األمد البديد.

وتدتقد الجزائر أا ثمة لاجة إل  تدزيز التنســـــيا والتداوا مين الجتات الفاعلة الوينية والدولية في مجال يقس  
ــدي للتتديدات   ــاء، ك ةوة أول  نحو إلجاد للول كفيلة بالتصـ ــاء. الفضـ ــارة لةقس الفضـ ــكلتا اضثار الضـ التي تشـ

ــاد الجوية من أجل دعم األنشـــــةة   ــاء أفرقة بحا دولية مت صـــــصـــــة في مجال األرصـــ                                                                                            وك ةوة ثانية، ل قترح إنشـــ
المدنية عن يريا توفير التةبيقات التشـــــ يلية، وذلك بغية تمكين البلداا األعضـــــاء في لجنة اســـــت دا  الفضـــــاء 

 من اكتساب فتم أعما لتتا المجال.ال ارجي في األغراض السلمية 
  

 التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدولي   -جيم 
ترى الجزائر أا التداوا الدولي في مجال اســـــت دا  الفضـــــاء ال ارجي في األغراض الســـــلمية مو أنســـــا وســـــيلة  

الفضـائية دعما للتنمية اتقتصـادلة  لتيسـير تبادل المدرفة ونقل ال برات، ولتروي  ت نولوجيات الفضـاء والتةبيقات 
 اتجتماعية المستدامة ولمالة البيئة ورفاه البشر. 

ــتتالل اتفاقات لكومية ثنائية في   ــل جتودما في مجال التداوا الدولي عن يريا اسـ وبناء عل  ذلك، فتي تواصـ
الفضــاء والتةبيقات  مجال الفضــاء م  الدول المرتادة للفضــاء، والمشــاركة في األلداث الم صــصــة لت نولوجيات

 الفضائية التي تنظمتا وكاتت األمم المتحدة أو ميئاتتا الداملة في متا المجال. 

وفيما يتدلا بالتدريا وبناء القدرات في مجال ت نولوجيات الفضــاء والتةبيقات الفضــائية، ومو الدنصــر الرئيســي 
كادلمية لت نولوجيا الفضــــــاء والجيودلســــــيا من في مرنام  الفضــــــاء الويني، أنشــــــ ت الوكالة الفضــــــائية الجزائرية أ

المقرر أا تقد  مرام  تدريبية محددة تتدلا بالفضــــاء ال ارجي. وتتد  األكادلمية إل  تلبية ما للمســــت دمين في  
ــادلــة م تلفــة من التيــاؤ متزايــد إل  موظفين ذوي مؤمالت عــاليــة وخبرة في مجــال ت نولوجيــا  قةــاعــات اقتصـــــــــــــ

 ضائية. الفضاء والتةبيقات الف

ــائية  ــائية من أجل تنمية البلد، ت ث  الوكالة الفضـــــــ ــافة إل  مته األنشـــــــــةة في مجال التةبيقات الفضـــــــ وباإلمـــــــ
ــاء   ــت دامات الفضــ ــ ا اســ ــةتتا الرامية إل  زيادة الوعي مين يالب المدارق الثانوية والجامدات بشــ الجزائرية أنشــ

 (.(Educspace))في إيار مرنام  التدليم الفضائي 

                                                                                                       وعالوة عل  ذلك، قد مت مراكز التدليم والت نولوجيا المت صــصــة في ت نولوجيات الفضــاء، أو تقد    لاليا، دورات  
 تدريبية قصيرة في المراكز اإلقليمية لتدريس علو  وت نولوجيا الفضاء، المنتسبة إل  األمم المتحدة.
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من خالل تةوير وتشـ يل نظم مرنة وقاملة للتشـ يل وفي ال تا ، ترى الجزائر أا أمدا  المبادل التوجيتية سـتتحقا  
ــاء   ــت دا  الفضــــ ــماا اســــ ــاء، وتبادل ال برات والمدلومات متد  مــــ ــؤول في الفضــــ ــلوم المســــ المتبادل، وتدزيز الســــ
ال ارجي في األغراض الســلمية. وت مل الجزائر أا ت وا الدول المرتادة للفضــاء ســباقة في تبادل الدروق المســتفادة  

 عن يريا تنظيم للقات دراسية لتدريا جتات التنسيا في البلداا النامية وتدزيز مدارفتا.   في متا المجال 
  

 إسبانيا وسلوفاكيا وشيلي والنمسا  
 []األصل: باإلن ليزية

 [ 2022تشرين األول/أكتوبر  12]

 مساهمة مقدمة إلى الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد    
إا اســت دا  الفضــاء أصــبن أمرا ت غن  عنض في لياتنا اليومية. وتمثل التشــكيالت الســاتلية ال بيرة خةوة متمة 
ن قاملية اتتصــــال اإلل تروني عل  الصــــديد الدالمي،                                                                                                     في التنمية الت نولوجية واتقتصــــادلة. فمن شــــ نتا أا تحســــ  

 نمية المستدامة في جمي  أنحاء الدالم.                                                      ومن ثم  أا تتين إلجاد للول فضائية تتد  إل  تحقيا الت 

وفي الوقت نفســــض، باتت مته الزيادة في األنشــــةة الفضــــائية تشــــكل تحدلا أما  تنفيتما عل  نحو امن ومســــتدا ، 
 لتلك من اثار خةيرة عل  الدلم والمجتم .  بما

ول ل مته األســــباب، يوصــــي اتتحاد الفل ي الدولي ب ا ينظر الفريا الدامل المدني باســــتدامة أنشــــةة الفضــــاء  
 ال ارجي في األمد البديد في كي ية مماا استدامة الوصول إل  المدار  الدلمية المستقاة من سماء الليل. 

ناقشـة اتقتراح المقد  من اتتحاد داخل الفريا وتؤيد إسـبانيا وسـلوفاكيا وشـيلي والنمسـا متا اتقتراح. ومن شـ ا م
                                                                                                الدامل أا تتين لض تجمي  كافة الجوانا المتصــلة باســتدامة األنشــةة الفضــائية عل  نحو متســا، ومن ثم  ومــ  

 مجموعة متسقة من التوصيات إل  الدول األعضاء.
  

 فرنسا    
 []األصل: بالفرنسية 

 [ 2022تشرين الثاني/نوفمبر  8] 

ت فرنسا لدعم الفريق العامل الثاني المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي  مقترحا  
 األمد البعيد  في

 ملخص   

ــا بالفدل في تنفيت المبادل التوجيتية ال ــاممات التي قدمتتا فرنســــ  21يتد  متا الن  إل  لفت اتنتباه إل  المســــ
بشـــــ ا اســـــتدامة أنشـــــةة الفضـــــاء ال ارجي في األمد البديد، التي اعتمدتتا لجنة اســـــت دا  الفضـــــاء ال ارجي في  

، و ل  مقترلات فرنســا بشــ ا تحقيا أمدا  الفريا 2019األغراض الســلمية في دورتتا الثانية والســتين، في عا  
البديد. ويدتز  وفد فرنســـــــا إعةاء األولوية الدامل الثاني المدني باســـــــتدامة أنشـــــــةة الفضـــــــاء ال ارجي في األمد 

المدتمدة، ولتدامير مناء القدرات المزم  ات اذما لدعم   21لتبادل ال برات فيما يتدلا متنفيت المبادل التوجيتية الــــــــــ 
للدول الحديثة الدتد بارتياد الفضــــاء التي أشــــارت إل  لاجتتا لتتا الدعم. ونظرا للســــرعة الحثيثة التي تت ير متا 

 ئة الفضاء، من الضروري استدراض تلك المبادل التوجيتية بانتظا  وتحديثتا عند اتقتضاء. مي 
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 التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية القائمة   -ألف 
إا فرنســــا، وقد شــــاركت منشــــاط في المفاومــــات بشــــ ا اســــتدامة األنشــــةة الفضــــائية في األمد البديد منت إنشــــاء  

ــ   ــ لة في عا                            الفريا الدامل األول الم صــ ــا(، رئيس لجنة  2008  لتته المســ ــيض )فرنســ ، بمبادرة من جيرار مراشــ
اسـت دا  الفضـاء ال ارجي في األغراض السـلمية في دورتيتا التاسـدة واألربدين وال مسـين، ترلا باعتماد اللجنة  
الفرعية الدلمية والتقنية، في دورتتا التاســـــــــــدة وال مســـــــــــين، لإليار المرجدي للفريا الدامل الثاني وخةة عملض، 

 لرئيس الفريا الدامل، أومامامسواراا ر.، عل  إدارتض الفدالة للمفاومات.   ومي ممتنة

ــاســـــــــــــدـــة وال مســـــــــــــين ورقـــة اجتمـــار  ــا التـ ــد قـــد   وفـــد فرنســــــــــــــــا إل  اللجنـــة الفرعيـــة الدلميـــة والتقنيـــة في دورتتـ                                                                                               وقـ
 (A/AC.105/C.1/2022/CRP.20 تتناول بالتفصـــــــــيل التدامير التي ات تما المركز الويني الفرنســـــــــي للدر )  اســـــــــات

المدتمدة. وتشرح   21الفضائية، بالتداوا م  شركائض من القةاعين الدا  وال ا ، لتنفيت جمي  المبادل التوجيتية الـ 
ــةلدت متا  ــةة التداوا وبناء القدرات التي امـــــــــ الورقة المبادرات التنظيمية، واتمت ارات التقنية والت نولوجية، وأنشـــــــــ

 و التداخل، والحفاظ عل  استدامة األنشةة الفضائية.  فرنسا من أجل الحد من م اير اتصةدا  أ 

ــقة لجمي  الموارد البشـــرية  ــاملة والمنسـ ــا أا تشـــدد عل  الحاجة إل  التدبئة الشـ ــتنادا إل  مته ال برة، تود فرنسـ واسـ
والتقنية المتالة لدى أصـــــــحاب المصـــــــلحة من القةاعين الدا  وال ا  المشـــــــاركين في تنفيت المبادل التوجيتية  

ئمة. وتتمثل أولويتنا الحالية في جيا  جمي  الدول المرتادة للفضاء والحديثة الدتد بارتياده عل  السواء باعتماد  القا
                                                                                                    تـلك المـبادل التوجيتـية وتنفـيتما. ومن ثم ، تود فرنســــــــــــــا أا ت دةي األولوية، في إيار مـناقشــــــــــــــات الفريا الدـامل  

القائمة. ومي تشج  عل  وم  الية   21لمبادل التوجيتية الــــــــ المقبلة، لتبادل ال برات في مجال التنفيت الةوعي ل
لالســتدراض الدوري لتةبيا المبادل التوجيتية بغية تدزيز التبادل المســتمر مين الدول األعضــاء، وخاصــة بشــ ا 

 كي ية التصدي ألي صدوبات تواجتتا. 
  

 التحديات الرئيسية -باء 
ــا أا يؤكد من جديد دعمض للدور ال ــةل  بض اللجنة في تحديد المبادل المرج ية  يود وفد فرنســــــــ محوري التي تضــــــــ

ــةل  متا في مجال توليد المدايير. وفيما يتدلا  ــديد المتددد األيرا  من أجل توجيض األعمال المضـــــ عل  الصـــــ
ــا الفقرة   2019متةبيا المبادل التوجيتية المدتمدة في عا   ــوصـــــــــ (، 2-)و( من المبدأ التوجيتي أل  2)وخصـــــــــ

بالمســــاممة اإللجامية لمؤســــســــات توليد المدايير في اســــتدامة األنشــــةة الفضــــائية في األمد البديد.              تســــل  م فرنســــا 
ونظرا لتددد مبادرات القةار ال ا  المضــةل  متا في المدار، من الضــروري ومــ  مدايير تتد  إل  مواءمة 

                               دايير التقنية وت دم م عل  نحو                                                                            الممارســـات الجيدة والحد من م اير توليد الحةا  والتصـــاد . ويجا أا ت در   الم
 متسا م  المبادل المرج ية التي لددتتا الدول األعضاء في اللجنة. 

و مــــــــــافة إل  ذلك، ف ا اســــــــــتدامة األنشــــــــــةة الفضــــــــــائية في األمد البديد لمكن أا ت خت في اتعتبار التحدلات 
ي مجالي علم الفلك والفيزياء الفل ية. المتصــلة مت ثير التشــكيالت الســاتلية ال بيرة عل  البحا الدلمي األرمــي ف

ــاء عل  إقـامـة لوار مـناء مين اـلدوائر الدلمـية   ويمكن للفريا الدـامـل، ك ةوة أول ، أا لشــــــــــــــج  اـلدول األعضــــــــــــ
والصــــــــــناعية. وســــــــــيكوا التد  من ذلك الحوار مو تحديد المســــــــــائل القائمة و عداد مقترلات بالحلول المالئمة 

 تلك التشكيالت ال بيرة. لمواجتة الصدوبات التي تثيرما 

ــاء ال ارجي في األمد البديد، وتدتز    ــةة الفضـــ ــتدامة أنشـــ ــا بالدور المتنامي للقةار ال ا  في اســـ ــل  م فرنســـ                                                                                                    وتســـ
مواصــلة انتتاؤ ســياســة تدعم اتمت ار والقدرة التنافســية للصــناعات والشــركات الناشــئة المشــاركة في الحفاظ عل  

(. 2030في األمد البديد )مثل خةة فرنســـــــــا لالســـــــــتثمار لت  عا   الفضـــــــــاء واســـــــــتدامة األنشـــــــــةة الفضـــــــــائية
الصـــــــــدد، تدتز  فرنســـــــــا إشـــــــــرام الجتات الفاعلة من القةار ال ا  عل  نحو أوثا في أعمال الفريا  متا وفي

 الدامل الثاني.
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ــ يلية والدلمية    فيما ل   و  ــر الحلول التنظيمية والتشــــــ ــةة الرامية إل  نشــــــ ــدي لتحدلات  األنشــــــ والتقنية من أجل التصــــــ
ــائية في األمد البديد  ــتدامة األنشـــــــةة الفضـــــ في اتعتبار الت يرات الجارية والدميقة في ممارســـــــات    تؤخت أا    ، لجا اســـــ

أصـحاب المصـلحة المن ريين في تلك األنشـةة ويبيدتتم. ففي األعوا  األخيرة، تسـارعت وتيرة ال صـ صـة، ومددل 
 ســـــامم فيتا  التي  –   فاعلة في الفضـــــاء، والزيادات الســـــريدة في عدد األجســـــا  الموجودة في المدار تزايد عدد الجتات ال 

المدتمدة،    21وكتلك تص ير السواتل، مما لشكل تحدلا لدترض تنفيت المبادل التوجيتية الـــ   – تةوير التشكيالت ال بيرة  
 و ا كاا لشتد ألضا عل  أمميتتا.  

ــ ا عواقا متا  ــاء بشـــــــــــ                                                                                                وبناء عل  ذلك، لمكن للفريا الدامل، بدد تبادل  متدما لآلراء فيما مين الدول األعضـــــــــــ
 ير، أا لشــج  عل  اتبار الةرائا المالئمة لمواصــلة تةوير المبادل التوجيتية. ويمكن أا الومــ  المداري المت 

ــبيل المثال،  يتمثل متا التةوير، ك ةوة أول ، في تدزيز أو ت ييا المبادل التوجيتية القائمة المتدلقة، عل  ســــــــ
األنشــةة المدارية، أو دعم البحا                                                                          بالمكانة التي تشــ لتا شــركات القةار الفضــائي الجديدة والمبت  رة في اســتدامة 

والتةوير و نشـــــــــــــــاء النظم اإللكولوجيـة المبت رة، أو إذكـاء وعي مـديري الوكـاتت والشــــــــــــــركـات الوينيـة الحـاليين 
والمســتقبليين بالمســائل المةرولة في الفريا الدامل من خالل التدريا األســاســي المحدد األمدا  وأنشــةة التدلم 

                                                                      تت، جنبا إل  جنا م  اتســــــــتدرامــــــــات الدورية، أا تمك  ن من اســــــــتبانة الث رات  المســــــــتمر. ويمكن لتته المداو 
تحديد ما إذا كاا تحديا المبادل التوجيتية القائمة أمرا غير عملي، وفي مته الحالة، قد لكوا منام ما يبرر  أو

 وم  مبادل توجيتية جديدة. 

ــا )  المدني  - (، ف ا الةاب  المزدوؤ  A/AC.105/C.1/2022/CRP.20وكما أمرزت ورقة اتجتمار المقدمة من فرنسـ
لت نولوجيات رصــــد الحةا  في الفضــــاء أو اإلزالة النشــــةة للحةا  مو لديقة مامة ينب ي أا ل ختما  - والدســــكري  

الفريا الدامل في اتعتبار. وفيما يتدلا متته المســـــــــائل المحددة، ينب ي اتعترا  باختصـــــــــا  اللجنة فيما يتدلا 
ضـــــــــاء ال ارجي في األغراض الســـــــــلمية، وينب ي أا يركز عملتا عل  الحد من الم اير التي تتدد باســـــــــت دا  الف 

ــمن نةاع   ــائل في إيار الفريا الدامل تق  مـــــــــ األنشـــــــــــةة في المدار. ولتلك ينب ي متل الجتود لتجنا إثارة مســـــــــ
لدك  عل  ومــ  مدايير  اختصــا  الفريا الدامل المفتوح الدضــوية المدني بالحد من التتديدات الفضــائية، التي 

 وقواعد ومبادل للسلوم المسؤول بغية الحد من التتديدات في الفضاء ال ارجي. 
  

 بناء قدرات الدول الحديثة العهد بارتياد الفضاء -جيم 
ينفت المركز الويني الفرنســـــي للدراســـــات الفضـــــائية مجموعة من األنشـــــةة لبناء القدرات عل  أســـــاق ثنائي عن 

رات أو دورات تدريبية بالتداوا م  شــــركائض الدوليين بشــــ ا موامــــي  تتدلا بحركة المرور في  يريا تنظيم مؤتم
                                                                                                    الفضــــاء أو التصــــميم المســــتدا  للســــواتل. فدل  ســــبيل المثال، ن ف  تت عدة مبادرات مؤخرا باتشــــترام م  جمتورية 

 .  ( 2) وسن افورة  ( 1) اكوري 

وتشـــــارم فرنســـــا ألضـــــا في مرنام  مناء القدرات في مجال قانوا الفضـــــاء التي ومـــــدض مكتا شـــــؤوا الفضـــــاء 
، ســــتشــــارم وزارة أوروبا والشــــؤوا ال ارجية في فرنســــا، بالتداوا  2023ال ارجي التاب  ليمانة الدامة. وفي عا  

ت التدريبية التي ينظمتا مكتا شــؤوا م  المركز الويني الفرنســي للدراســات الفضــائية، في تمويل وتيســير الدورا
الفضــاء ال ارجي لفائدة وكالة الفضــاء ال ينية، في إيار البرنام  المدنوا "قانوا الفضــاء من أجل القوى الفاعلة 
الجديدة في الفضـــــاء". ويود وفد فرنســـــا أا ل تنم مته الفرصـــــة للتشـــــديد عل  أا تنفيت المدامدات الدولية التي تم 

 __________ 

 .2022الحلقة الدراسية الرابدة مين فرنسا وجمتورية كوريا، المدقودة في أيلول/سبتمبر  (1) 
سياسات وقوانين الفضاء"  ، تناولتا موامي  منتا "التةورات الدولية واإلقليمية في مجال 2020                              ع قدت للقتاا دراسيتاا منت عا   (2) 

 تسجيل األجسا  الفضائية". و"إيار
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حت رعالة اللجنة وألكا  ميثاع األمم المتحدة من خالل إيار ويني لمثل عنصـرا أسـاسـيا من التفاوض بشـ نتا ت 
 عناصر استدامة أنشةة الفضاء ال ارجي في األمد البديد. 

  
 لجنة أبحاث الفضاء    

 []األصل: باإلن ليزية 
 [2022تشرين األول/أكتوبر  7] 

الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء مساهمة لجنة أبحاث الفضاء المقدمة إلى    
 الخارجي في األمد البعيد 

 
ــاء ال ارجي في األمد البديد،  ــةة الفضــــ ــتدامة أنشــــ ــبما ذ كر في اإليار المرجدي للفريا الدامل المدني باســــ                                                                                                لســــ

 عن تتةلا مدالجة متا المومـــــور تحديد التحدلات والنظر في المبادل التوجيتية الممكنة للتصـــــدي لتا، فضـــــال
 إذكاء الوعي وبناء القدرات. وفي المناقشة التالية، تتناول لجنة أبحاث الفضاء متين الدنصرين عل  التوالي.

  
 التحديات والمبادئ التوجيهية  
 ت يير النموذؤ   

ــرعة لثيثة، ومو ما ل دزى إل  تددد الجتات الفاعلة التي دخلت متا  ــائي اخت في التةور بســـــ ــتد الفضـــــ                                                                                                 إا المشـــــ
المجال مؤخرا. ويجا عل  مؤســــــــســــــــات مثل لجنة أبحاث الفضــــــــاء أا تواكا متا القةار الفضــــــــائي اضخت في  
التوســ  الســري  وأا تزيد من نةاقض، وأا تتواصــل ألضــا م  أصــحاب المصــلحة المتدددين التين لقودوا الحوار  

لقائمة منت عتد يويل لدعم الدالمي بشـــــــ ا الفضـــــــاء ويؤثروا عليض، وأا تســـــــت د  شـــــــبكاتتم الدولية الراســـــــ ة وا
 التداوا الدولي في مجال الدلو  وتدزيزه.

والواق  أا ظتور الدديد من الجتات الفاعلة الفضــــــــائية غير التقليدلة عل  الســــــــالة ل ير الةريقة التي تدير متا 
مة لدى  وكاتت الفضــاء أنشــةة فضــائية مثل عمليات اإليالع وشــراء الســواتل، بما يتماشــ  م  ال برات المتراك

 الجتات الفاعلة الصناعية فيما يتدلا متنور نت  اإلدارة.

" ثورة 2.0                                                                                         وفي الوقت نفســض، ألدثت الجتات الفاعلة الجديدة فيما ل ســم  بقةار عصــر الفضــاء الثاني "الفضــاء  
ــاء، وتدك  لاليا عل  يرح يمولاتتا المتمثلة في توســـــي  نةاع أنشـــــةتتا عل   في ســـــبل الوصـــــول إل  الفضـــ

ــي، مل إنتا تةلا أليانا إدخال ت ييرات جترية عل  القواعد واألير القانونية ســـــــةن الق ــمســـــ مر وفي النظا  الشـــــ
 التي تدمل بموجبتا الجتات الفاعلة التقليدلة.

  
 الحمالة ال وكبية   

للجنة أبحاث  ثال في لالة الحمالة ال وكبية، التي ما فتئ الفريا المدني بحمالة ال وكا التاب   تقد  م مامضــن  يت 
الفضـــــــاء لقد  بشـــــــ نتا اإلرشـــــــاد منت أكثر من ســـــــتة عقود فيما يتدلا باتمتثال أللكا  مدامدة المبادل المنظمة  
ألنشــةة الدول في ميداا اســت شــا  واســت دا  الفضــاء ال ارجي، بما في ذلك القمر واألجرا  الســماوية األخرى،  

ــا  النظا  ا ــدد، تدعو بدف مته الجتات  من ليا التلوث البيولوجي المحتمل ألجســــــ ــمســــــــي. ففي متا الصــــــ لشــــــ
الفاعلة الجديدة إل  ت  يا جتري لصـرامة المبادل التوجيتية القائمة التي ومـدتتا لجنة أبحاث الفضـاء وتتبدتا 

 وكاتت الفضاء في جمي  أنحاء الدالم لت  اليو .
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 التشكيالت الساتلية   
رات في عدد الجتات الفاعلة الفضــــــــــــــائية وقدراتتا إل  إثارة إل  جانا مومــــــــــــــور الحمالة ال وكبية، تؤدي التةو 

تحدلات جديدة، أو باأللرى، إمـافة مشـاكل جديدة إل  التحدلات الموجودة من قبل، مثل زيادة الحةا  الفضـائي  
 والتلوث الضوئي في سماء الليل.

  
 الحاجة إل  وم  لوائن تنظيمية   

ــا   ــت شــــ ــي جمي  مته التحدلات عند النظر في المبادل التوجيتية تســــ ــتقبل، ت تســــ ــاء ال ارجي في المســــ الفضــــ
                                                                                                     الجديدة أو المتةورة أممية لاســــــمة من أجل إتالة التدالا مين التنمية اتقتصــــــادلة المرل ا متا بشــــــدة والحاجة  
ــ  لوائن تنظ  مض،  ــاء ومـ ــا  الفضـ ــت شـ ــار، يتةلا اسـ ــاء. وباختصـ ــا  الدلمي للفضـ ــت شـ ــة إل  لمالة اتسـ                                                                                            الماسـ

                                                                      ذلك، توفير وسائل إلنفاذ مته اللوائن، ل يال نرث فضاء  يندد  فيض القانوا.واألمم من  
  

 يقس الفضاء   
يتةلا تحســــــــين قدرات التنبؤ بةقس الفضــــــــاء تقدلم الدعم ال افي ل ل األســــــــاق الدلمي القائم في متا المجال.  

م  أفرقة الدمل الدولية ويضــــــــةل  الفريا المدني بةقس الفضــــــــاء التاب  للجنة أبحاث الفضــــــــاء، جنبا إل  جنا  
المدنية بةقس الفضــاء التي تســتضــيفتا اللجنة، مدور لاســم في متا المجال عن يريا تقدلم تقارير منتظمة إل  
ــال باألمم  ــؤول اتتصـــ ــلمية من خالل مرماا أوبينورث، مســـ ــاء ال ارجي في األغراض الســـ ــت دا  الفضـــ لجنة اســـ

رة التفامم القائمة مين مكتا شـــــــؤوا الفضـــــــاء ال ارجي التاب   المتحدة لدى الفريا المدني بةقس الفضـــــــاء، ومتك
 ليمانة الدامة ولجنة أبحاث الفضاء.

وفيما يتدلا متتا المومـــور، اســـتجامت لجنة أبحاث الفضـــاء والمنظمة الدالمية ليرصـــاد الجوية والمرفا الدولي 
األغراض الســــــــلمية ب ا تقود مته الجتات  للبيئة الفضــــــــائية مؤخرا لمقترح لجنة اســــــــت دا  الفضــــــــاء ال ارجي في 

جتودا لتحســين التنســيا الدالمي ألنشــةة يقس الفضــاء بالتشــاور والتداوا م  ســائر الجتات الفاعلة والمنظمات  
 الدولية ذات الصلة، بما فيتا لجنة است دا  الفضاء ال ارجي في األغراض السلمية.

أبحاث الفضـاء والمنظمة الدالمية ليرصـاد الجوية والمرفا                                                وبناء عل  ذلك، أ نشـئ فريا عامل مشـترم مين لجنة 
ــائيــة، واجتم  ألول مرة في كويمبرا، البرت ــال، من   تشــــــــــــــرين    1أيلول/ســــــــــــــبتمبر إل     30الــدولي للبيئــة الفضـــــــــــــ

 .2022األول/أكتوبر  
  

 اتست شا  المستدا  للفضاء   
، موتلة محددة  1967لفضـــــاء ال ارجي لدا                                                               عل  الرغم من أا لجنة أبحاث الفضـــــاء لم ت  ل  ، بموجا مدامدة ا

لمدالجة مومـور اتسـت شـا  المسـتدا  للفضـاء، ف ننا نرى أا دور لجنة أبحاث الفضـاء الراسـل بالفدل لدى لجنة  
اســــــت دا  الفضــــــاء ال ارجي في األغراض الســــــلمية فيما يتدلا مومــــــ  مبادل توجيتية للحمالة ال وكبية وتوفير 

ــلة بةقس ا ــور اضخر  المدخالت المتصـــــ ــاء يدل عل  قدرتنا عل  الدمل كمحفل مثالي لمدالجة متا المومـــــ لفضـــــ
 عل  الصديدين الدلمي والمجتمدي.

                                                                                              و ذا ي لا إل  لجنة أبحاث الفضــــاء أا تقو  متلك، ف نتا ســــت وا عل  اســــتدداد لالمــــةالر بمزيد من األنشـــةة  
ي باسـتدامة أنشـةة الفضـاء ال ارجي في األمد ذات الصـلة، بما في ذلك بالتنسـيا ال امل م  الفريا الدامل المدن 

 البديد، ويمكن أا تق  مته األنشةة ممن نةاع متكرة التفامم القائمة.
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 إذكاء الوعي وبناء القدرات   

                                                                                               إل  جانا التحدلات الموصـــوفة أعاله، ل دد من األمور ذات األممية الحاســـمة إذكاء الوعي بمســـاممات الفضـــاء  
ــ لة متمة مثل مكافحة ت ير المناخ. وبتتا المدن ، ف ا توســـــــي  نةاع  في المجتم ، ومنتا مثال   فيما يتدلا بمســـــ

النقاشــات لتشــمل ت صــصــات الدلو  اتجتماعية واإلنســانية أمر بالم األممية لمســاعدة المجتمدات المحلية عل  
 إذكاء وعي الجمتور وصنار القرار متته الموامي .

ي  الفضـاء، لمكن للبالثين في مجاتت الدلو  اتجتماعية واإلنسـانية  و ل  جانا إجراء البحوث المتصـلة بموامـ 
أا لكونوا لقا بمثابة جســــــر مين الت صــــــصــــــات ال امضــــــة تقليدلا والجمتور األقل ايالعا، ويمكنتم ألضــــــا نقل 

 شواغل الجمتور وتوقداتض فيما يتدلا بدلماء الفضاء.

ل  دعم الددد المتزايد من الدول النامية والدول الحديثة الدتد ومن األمور البال ة األممية ألضـا األنشـةة الرامية إ
بارتياد الفضـــــــــــاء، وتدزيز المســـــــــــاواة مين الجنســـــــــــين والتنور، وزيادة جاذمية اتلتحاع بالدمل في مجاتت الدلو  
والت نولوجيا والتندســـــــــة والريامـــــــــيات، وخصـــــــــوصـــــــــا بغية التمكن من مدالجة ودعم أمدا  التنمية المســـــــــتدامة  

  شا  الفضاء ال ارجي واست دامض في األغراض السلمية، أو مساممة الفضاء في الدمل المناخي.واست 

وـلتـلك، لجـا عل  لجـنة أبحـاث الفضــــــــــــــاء، إل  جـاـنا المنظمـات األخرى بمـا فيتـا األمم المتحـدة، أا تواصــــــــــــــل  
الدملية. ويكتســي تدزيز    تةوير جتودما المســتمرة منت عقود في تنظيم أنشــةة مناء القدرات وتةوير أدوات التنفيت

مته األنشــــةة واألدوات أممية لاســــمة لنقل المدرفة الدملية إل  الدلماء في البلداا ذات القدرات الفضــــائية األقل  
 تةورا، ولبناء جسور دائمة مين الدلماء في جمي  أنحاء الدالم.

  
 األنشطة المهمة التي تضطلع بها لجنة أبحاث الفضاء   

 بشأن االستكشاف المستدام للفضاء مناقشة   - 1 

ــاء فيما مين أفرقتتا  ــتدا  للفضـ ــت شـــا  المسـ ــلة بمومـــور اتسـ ــاء مؤخرا مناقشـــة ذات صـ ــتتلت لجنة أبحاث الفضـ اسـ
المدنية باتســـت شـــا ، والحمالة ال وكبية، واألنشـــةة الفضـــائية المحتمل إمـــرارما بالبيئة، إل  جانا فريقتا المدني 

اتجتماعية واإلنســانية المنشــ  لديثا. ويتمثل مســار مته المناقشــة في عقد ســلســلة من للقات الدمل في عا  بالدلو   
ــائل الجومرية وتقدلم    2023 ــين المســـــــ ــاممات واألف ار من الدوائر المدنية، و عداد كتاب أميف لتومـــــــ لجم  المســـــــ

والقانوا(. ونرلا بمشــاركة األمم توصــيات إل  أصــحاب المصــلحة المدنيين )عل  مســتوى الصــناعة والســياســات  
المتحدة، وخصــــوصــــا من خالل الفريا الدامل المدني باســــتدامة أنشــــةة الفضــــاء ال ارجي في األمد البديد والفريا 

 الفضائية.  الدامل المشترم مين لجنة أبحاث الفضاء والمنظمة الدالمية ليرصاد الجوية والمرفا الدولي للبيئة 
  

 تصل بطقس الفضاء التنسيق الدولي الم  - 2 

تجدر اإلشـــــــارة في متا الشـــــــ ا إل  أنشـــــــةة الفريا المدني بةقس الفضـــــــاء وأفرقة الدمل الدولية المدنية بةقس  
الفضــــاء، و نشــــاء وتةوير الفريا الدامل المشــــترم مين لجنة أبحاث الفضــــاء والمنظمة الدالمية ليرصــــاد الجوية  

 .والمرفا الدولي للبيئة الفضائية
  

 لمناخي العمل ا  - 3 

تجدر اإلشـارة في متا الشـ ا إل  إنشـاء فرقة عمل مدنية مت ير المناخ الدالمي مـمن إيار لجنة أبحاث الفضـاء 
لتنســيا قدرات اللجنة وأنشــةتتا من أجل الحا عل  ات اذ إجراءات بشــ ا ت ير المناخ الدالمي. وســيكوا المدلم 

أبحاث الفضـــــــــــاء المقبلة المدنونة "الرصـــــــــــد الفضـــــــــــائي   البارز األول في أعمال فرقة الدمل مو تنظيم ندوة لجنة
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.  2023                                                                                            ليرض دعمـا للدمـل المـناخي"، التي ســــــــــــــت دقـد عل  مـاما دورة اللجـنة الفرعـية الدلمـية والتقنـية في عـا   
                                                                                               وينب ي تنســـــــــيا متا النشـــــــــاط م  ما ي بتل في متا الصـــــــــدد من جتود أخرى، ومنتا مثال المؤتمر المدني مت ير  

 .2023ه اتتحاد الدولي للماللة الفل ية في أوسلو في ألار/مايو المناخ التي سيدقد
  

                                                                                           الهيئات العلمية التابعة للجنة أبحاث الفضاء والمشار كة في معالجة مسألة استدامة أنشطة الفضاء   
 الخارجي في األمد البعيد 

ــةة داخل :يكلتا: اللجاا الدلمية، واألفرقة، وفرع   ــاء ثالثة أنوار من التيئات الدلمية النشـ لدى لجنة أبحاث الفضـ
ة لجنة أبحاث الفضاء المشورة بش ا أفضل السبل إلدماؤ قدرات الدوائر الدمل. وباإلمافة إل  ذلك، تتلق  رئيس

شـــــركة في   18الصـــــناعية في أنشـــــةة اللجنة من خالل لجنة الدالقات الصـــــناعية التابدة لتا، التي تضـــــم لاليا 
 قةار الفضاء الجوي.

ــائية في األمد البديد لكتســـي أممية ر  ــتدامة األنشـــةة الفضـ ــية لجمي  مجاتت  وعل  الرغم من أا مومـــور اسـ ئيسـ
ميئة، ف ا التيئات التي لشــــــــــــمل  23ال برة التي تتناولتا التيئات التابدة للجنة أبحاث الفضــــــــــــاء، والبالم عددما 

 اختصاصتا المسائل المتصلة باستدامة أنشةة الفضاء ال ارجي في األمد البديد بصورة مباشرة بقدر أكبر مي:

)المدنية بالدراســات الفضــائية لنظا  األرض والقمر، وال واكا، واألجرا  الصــ يرة في   Bاللجنة الدلمية  • 
 النظا  الشمسي(، التي تجري في إيارما مناقشة البدثات اتست شافية المقبلة 

)المدنية بالبالزما الفضــــــــــائية في النظا  الشــــــــــمســــــــــي، بما في ذلك ال ال  الم نةيســــــــــي    Dاللجنة الدلمية  •  
 ، التي تتناول موامي  منتا تفاعالت الشمس واألرض واثار مته التفاعالت عل  يقس الفضاء  ال وكبي( 

ــي  مثل الحةا    •  ــرارما بالبيئة، التي يتناول موامـــــــ ــائية المحتمل إمـــــــ ــةة الفضـــــــ الفريا المدني باألنشـــــــ
ــائي في المدار األرمـــــــــــي، والمواد ال يميائية التي تتســـــــــــرب في ال ال  الجوي نتيجة لدملي  ات الفضـــــــــ

 اإليالع، وامةراب ميئة القمر أو المريل بسبا األنشةة البشرية

 ( Dالفريا المدني بةقس الفضاء )انظر أعاله، فيما يتدلا باللجنة الدلمية  • 

الفريا المدني بحمالة ال وكا، التي لدمل عل  ومــــــــ  مبادل توجيتية بشــــــــ ا التبادل البيولوجي في  • 
ــاء،  ــت شـــــا  الفضـــ ــاد بشـــــ ا اتمتثال ليلكا  المقاملة من إيار عمليات اســـ فيما يتصـــــل متقدلم اإلرشـــ

 مدامدة الفضاء ال ارجي

الفريا المدني مبنـــاء القـــدرات، الــتي ينظم مرنــام  للقـــات الدمـــل لبنـــاء القـــدرات التـــاب  للجنـــة أبحـــاث   • 
ت، وبناء جســور                                                                                   الفضــاء من أجل نقل المدرفة الدملية إل  الدلماء في البلداا المشــار كة في مناء القدرا

 دائمة مين الدلماء

 الفريا المدني بالتدليم، التي لستحدث وسائل ووسائل للتشجي  عل  دراسة علو  الفضاء ونشرما  • 

الفريا المدني باتســــــت شــــــا ، التي لقد  المشــــــورة من أجل دعم تةوير مرام  اتســــــت شــــــا ، ولمالة   • 
ــا  الن  ظا  الشــــــمســــــي، وفتم الدواقا المترتبة عل  أنشــــــةة  الموجودات الدلمية الحالية والمحتملة ألجســــ

 البحا واتست شا  واتست دا ، المقترلة منتا والجارية عل  السواء

ــر المدار  المتدلقة بالت نولوجيات والنت  الجديدة التي من  •  الفريا المدني بالحلول المبت رة، التي ينشــــــ
رات في مجال الفضـــــاء التي لمكن أا تحقا  شـــــ نتا أا تفيد األبحاث الفضـــــائية، ويتدارق ألضـــــا التةو 

 فوائد عرمية في مجاتت أخرى. ومنام صلة وامحة بالدوائر الصناعية ولجنة الدالقات الصناعية
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ــانية. ومو فريا أ نشـــــــــــئ مؤخرا، ويكفل إجراء لوار قوي م    •                                                                                            الفريا المدني بالدلو  اتجتماعية واإلنســـــــــ
ســـــــــــــــانيـة واتتحـادات الـدوليـة المقـاملـة. وينب ي أا لمتـد مـتا الزمالء في مجـال الدلو  اتجتمـاعيـة واإلن 

الحوار ألضــا ليشــمل النظر في أمدا  التنمية المســتدامة، والحاجة الماســة إل  إذكاء الوعي المجتمدي 
بجدوى األبحاث الفضـائية وأمميتتا للمجتم ، فيما يتدلا مثال بالتحدلات المرتبةة ب ثر النشـاط البشـري 

 ودور عمليات رصد الفضاء واألبحاث الفضائية عل  نظا  األرض،

ــتدامة أنشـــةة   ــا باسـ ــاء تتصـــل ألضـ ــافة إل  ذلك، ف ا أنشـــةة فرع الدمل األخرى التابدة للجنة أبحاث الفضـ و مـ
 الفضاء ال ارجي في األمد البديد فيما يتدلا بما يلي:

 مناء تشكيالت سواتل ص يرة ل رض إجراء األبحاث  • 

 لتشجي  عل  اتلتحاع بالدمل في مجاتت الدلو  والت نولوجيا والتندسة والرياميات الشمول والتنور وا • 

 رصد األرض دعما للدمل المناخي  • 

أو مرؤســـــــاء  (،cospar@cosparhq.cnes.fr                                                       وي شـــــــج   المندوبوا عل  اتتصـــــــال ب مانة لجنة أبحاث الفضـــــــاء )
 اللجاا واألفرقة وفرع الدمل، للحصول عل  مزيد من المدلومات عن أنشةتتا.
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